
[Escreva aqui]  

 

 

 

 

 

 

© 2018 APF – Associação Portuguesa de Fundição                       www.apf.com.pt          1 

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

Boletim Informativo nº 1 
 

 

 

 

 
 

 Boletim Informativo 
 

 

EDITORIAL 

 
 

Neste ano de 2022 espera-se a tão almejada retoma das nossas atividades ao que eram antes 

da pandemia de COVID-19. Depois de dois anos afetados, de diversas formas, nas rotinas 

profissionais e sociais, 2022 será, assim o estamos a planear, o ano de retorno a atividades 

entretanto suspensas. 

A nível nacional, este sinal é dado com a abertura dos primeiros concursos de investimento, 

concursos estes provenientes dos fundos europeus e que constam do Plano de Recuperação e 

Resiliência. É, pois, importante que o setor esteja atento às oportunidades que irão estar 

disponíveis, não só para a capitalização, mas também para o investimento na área do ambiente 

e energia, na otimização de processos e qualificação dos seus recursos humanos. Estes fundos 

poderão ser utilizados para relançar as empresas na sua atividade operacional de uma forma 

mais eficiente e caminhar para os objetivos da neutralidade carbónica.  

Também a anunciada aposta no desenvolvimento da ferrovia em Portugal poderá traduzir-se 

num bom momento para o setor crescer e consolidar os seus negócios. 

Estas oportunidades de investimento serão oportunamente divulgadas pela APF, à medida que 

forem sendo anunciadas. 

 

Alexandra Ferreira 

 

 

 

 

 

 

http://www.apf.com.pt/
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NOTÍCIAS 

 
FALECIMENTO DE PAULO CASAIS 
 

Desaparecido prematuramente no passado dia 7 de janeiro, a APF presta homenagem a Paulo 

Casais, irmão de Jorge Alberto Casais e filho de Jorge Casais, fundador da nossa Associada 

FERESPE, e endereça à sua família e a todos os colaboradores da empresa, os mais sentidos 

pêsames. 

 

XIX CONGRESSO NACIONAL DE FUNDIÇÃO - SAVE THE DATE 
 

Depois dos obrigatórios adiamentos, o XIX Congresso Nacional de Fundição, inicialmente 

agendado para 14 de maio de 2020, acabou por ser cancelado, pelo conhecido motivo da 

situação pandémica que desaconselhava a sua realização. 

Assim, mantendo o emblemático local, inicialmente previsto, da Torre da Oliva, em S. J. da 

Madeira, o Congresso realizar-se-á no próximo dia 11 de maio.  

Estando os trabalhos da Comissão Organizadora do Congresso em curso, iremos dando nota da 

sua evolução. 

 

PRR - APOIO À DESCARBONIZAÇÃO DA INDÚSTRIA 
 

Foram lançados os primeiros concursos de investimento no âmbito do apoio à descarbonização 

da indústria. O primeiro concurso: Nº1/C11-i01/2021 é destinado a associações empresariais e 

centros tecnológicos dos diferentes setores industriais e visa o apoio à elaboração de roteiros 

de descarbonização da indústria e capacitação das empresas, nos quais se incluem as seguintes 

tipologias: 

• Ciclo de workshops para a descarbonização da indústria. 

• Ações de formação dirigidas a empresas. 

• Plataforma de informação de boas práticas. 

• Apoio a participação em redes de empresas para a descarbonização. 

 

http://www.apf.com.pt/
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O segundo concurso: Nº02/C11-i01/2022 é destinado às empresas e visa alavancar a 

descarbonização do setor industrial e promover uma mudança de paradigma na utilização dos 

recursos, concretizando medidas do Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC2030). Estão 

incluídas as seguintes tipologias: 

• Processos e tecnologias de baixo carbono na indústria. 

• Adoção de medidas de eficiência energética na indústria. 

• Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia. 

LER MAIS Nº01/C11-i01/2021 

LER MAIS Nº02/C11-i01/2022 

 

CAPITALIZAÇÃO EMPRESAS 
 

No passado dia 31 de dezembro, foi contratualizado entre a Estrutura de Missão Recuperar 

Portugal, o Banco Português de Fomento (BPF) e o IAPMEI um investimento para a recuperação 

e resiliência das empresas “Capitalização das empresas e Resiliência Financeira”. 

Com este acordo o BPF será a entidade gestora de 1.3 mil milhões de euros para empréstimos 

às empresas. Estes empréstimos enquadram-se no Plano de Recuperação e Resiliência e visam 

apoiar as pequenas e médias empresas na sequência da crise financeira económica provocada 

pela pandemia. 

A vertente “Capitalização e Inovação Empresarial” visa a recapitalização das empresas através 

de instrumentos de capital e quase-capital, dotando-as de capacidade para retomar e 

desenvolver a sua atividade operacional. 

Os primeiros avisos de candidatura para as empresas estão previstos para este ano, a APF dará 

conhecimento aos seus Associados desses mesmos avisos. 

LER MAIS 

 

PRIMEIRAS VERBAS DO PRR 
 

A Estrutura de Missão Recuperar Portugal considera estarem cumpridos todos os requisitos do 

Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) necessários para o país proceder ao primeiro pedido 

de pagamento à Comissão Europeia, durante o mês de janeiro. 

http://www.apf.com.pt/
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/01/Aviso01-C11-i01-2021.pdf
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/01/Aviso02-C11-i01-2022.pdf
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/01/BPF_FundoCapitalizacaoResilienciaInvestimento.pdf
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Em causa estão mais de 1,3 mil milhões de euros de subvenções e empréstimos a que se somam 

os 2,2 mil milhões de euros já recebidos como adiantamento no segundo semestre de 2021, de 

um total de 16,6 mil milhões que o país receberá entre 2021 e 2026, mediante o cumprimento 

das metas contratualizadas.    

O relatório de monitorização, a 31 de dezembro, revela que a contratualização dos 

investimentos e reformas com as diversas entidades responsáveis pela sua concretização no 

terreno, ficou abaixo da meta fixada. 

No entanto, em poucos meses a Estrutura de Missão Recuperar Portugal conseguiu 

contratualizar 92% do PRR, estando, a restante contratualização já em fase avançada, para 

concretizar em breve. 

 

LEI DE BASES DO CLIMA 
 

Foi publicada, no passado dia 31 de dezembro, a Lei de bases do Clima, Lei 98/2021. Neste 

documento é reconhecida a atual situação de emergência climática, definindo-se de uma forma 

global, os objetivos e princípios da política do clima para o país. Os direitos e deveres em matéria 

climática são também descritos neste documento, estando previsto o direito de participação 

dos cidadãos nesta matéria (Artigo 9.º). 

Neste documento é também criado um Conselho para a Ação Climática (CAC) (Artigo 12.º) e são 

definidas as suas competências (Artigo 13.º). Será um órgão especializado, composto por 

personalidades de reconhecido mérito, com conhecimento e experiência nos diferentes 

domínios afetados pelas alterações climáticas, suportado por uma estrutura de apoio técnico 

que integrará os serviços da Assembleia da República; 

O Presidente do CAC é o coordenador da estrutura de apoio técnico, sendo designado pela 

Assembleia da República. 

Neste documento estão também definidos o compromisso de alcançar a neutralidade climática 

até 2050, estando definidas as metas de redução, em relação aos valores de 2005, de emissões 

de gases de efeito de estufa. Para o cumprimento das metas definidas serão desenvolvidos, em 

diálogo com as estruturas representativas de cada setor, Planos Setoriais de Mitigação que 

vigorarão por um período de cinco anos. Os primeiros planos setoriais serão aprovados 24 meses 

após a entrada em vigor desta Lei.  

http://www.apf.com.pt/
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A aprovação deste diploma terá consequências para o setor na medida em que as metas 

definidas terão de ser cumpridas, o que implica a aplicação de tecnologias menos poluentes e 

procedimentos mais rigorosos que visem a redução das suas emissões. 

LER MAIS 

 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE O PNGR 2030 
 

Está a decorrer, até ao dia 4 de fevereiro, a consulta pública sobre o Plano Nacional de Gestão 

de Resíduos. Neste documento estão descritas as linhas orientadoras de intervenção para os 

próximos anos em matéria de gestão de resíduos. Os principais pontos deste documento são: 

• Situação de referência - Principais indicadores: no qual se faz um estado da arte em 

Portugal em matéria de gestão de resíduos.  

• Situação face às metas estabelecidas no anterior PNGR. 

• Estratégia: ponto no qual estão definidos objetivos e metas até 2030, nomeadamente: 

o OE1: Prevenir a produção de resíduos ao nível da quantidade e da perigosidade. 

o OE2: Promover a eficiência e a suficiência na utilização de recursos, contribuindo 

para uma economia circular. 

o OE3: Reduzir os impactes ambientais, através de uma gestão de resíduos 

integrada e sustentável. 

Dentro dos objetivos e medidas acima mencionados destacamos: 

• OE2.M4. Simplificar o procedimento e alargar o âmbito das matérias-primas secundárias 

abrangidas pelos mecanismos de desclassificação de resíduos, incentivando a sua 

reintrodução na Economia e garantindo o princípio da precaução.  

• OE2.M5. Propor regulamentação legal e económico-financeira que incentive a 

reciclagem de resíduos e a utilização de produtos e materiais reciclados (que incorporem 

resíduos na sua constituição), em detrimento de matérias-primas virgens. 

Estes dois pontos apresentados são de especial importância para o setor sendo urgente a sua 

colocação em prática.  

 

 

http://www.apf.com.pt/
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/01/Lei-de-Bases-do-Clima-Lei-91-2021-31dezembro.pdf
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EU - REINO UNIDO: IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLOS ALFANDEGÁRIOS 
 

Entraram em vigor no passado dia 1 de janeiro, as novas regras de controlos alfandegários na 

fronteira com o Reino Unido e cujo cumprimento é obrigatório para todos os operadores 

económicos que transacionam com o Reino Unido.  A British Embassy Lisbon partilhou 

documentação informativa sobre estes controlos alfandegários, nomeadamente: 

1. Guia para empresas exportadoras para o Reino Unido (EU Trader Digest);   

2. Informação sobre Regras de Origem e respetivo FAQ (Rules of Origin from 1 Jan 2022 

and TCA Rules of Origin FAQs + webinar);   

3. Informação sobre exportação de produtos sujeitos a controlos sanitários e 

fitossanitários (1 Jan 22 – Exporting SPS goods from EU to GB);  

4. Guia de trânsito (Transits guidance);  

 

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 dezembro 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 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 

 

http://www.apf.com.pt/
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/01/EU-Trader-Digest.pdf
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/01/Rules-of-origin.pdf
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/01/TCA-Rules-of-Origin-Proof-of-Origin-Supplier-Declaration-FAQs.docx
https://www.youtube.com/watch?v=fZYsHVI9kWQ
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/01/Exporting-SPS-goods-from-EU-to-GB.pdf
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/01/Transits_Guidance.pdf
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/01/Precos-MP_para-BI-dez.docx
https://mailchi.mp/metals-hub.com/metalshub-december-newsletter2112220-1706376?e=e7e0f76c6d
https://mailchi.mp/metals-hub.com/metalshub-december-newsletter2112220-1706376?e=e7e0f76c6d
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2021/12/FISI-–-European-November-2021.pdf
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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 

Nord-Villepinte, France. Mais informações: https://midest.com/fr 

 

 

 

 

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/ 

 

 

 

 

 

http://www.apf.com.pt/
https://www.hannovermesse.de/en/news/news-articles/portugal-is-partner-country-at-hannover-messe-2022
https://www.hannovermesse.de/en/news/news-articles/portugal-is-partner-country-at-hannover-messe-2022
https://midest.com/fr
https://www.messe-stuttgart.de/castforge/en/
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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) 

  

http://www.apf.com.pt/
https://www.euroguss.de/en
https://www.aluminium-exhibition.com/

