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EDITORIAL 
 
 
Com o esforço e a colaboração de muitos, colocou-se de pé o XIX Congresso Nacional de 

Fundição. Após um interregno de 4 anos sem Congresso, cancelado em 2020 pelos motivos que 

bem conhecemos, foi sentido por todos, e consubstanciado nas muitas mensagens de apreço 

que nos foram chegando, que este foi o momento certo para que, fundidores, fornecedores e 

outros que com o setor se relacionam, se juntassem de novo para partilharem dificuldades e 

ameaças, mas também novos projetos, para discutir o que pode ser feito pelo setor, mas 

também o que de positivo foi conseguido, para ouvir as experiências e o conhecimento de outros 

que nos inspiram para fazer melhor e, porque nem só de trabalho vive o fundidor, para rever 

amigos que tantos de nós temos neste meio. 

É despiciendo caraterizar aqui o que foi o Congresso, ao nível do seu programa, dos oradores 

presentes ou dos temas desenvolvidos. Esta é uma tarefa que terá seguramente diferentes 

perceções e uma avaliação diferenciada por parte de cada participante. Mas que tem toda a 

pertinência se essa avaliação crítica for direcionada para a organização, no sentido de melhorar 

o que esteve menos bem e elevar a fasquia naquilo que de bom aconteceu. 

Mas um facto é relevante, foi um número próximo de 200, as pessoas envolvidas neste evento, 

o que demonstra uma impressionante capacidade de mobilização de uma associação com 48 

associados. Porque são estes associados que determinam a qualidade da APF e será sempre para 

eles o foco do seu trabalho e das suas preocupações. A APF tudo fará para continuar a servir o 

setor, aproveitando, para isso, os contributos de todos aqueles que justificam a sua existência: 

os Associados! 

 

Helena Oliveira 

 

   

http://www.apf.com.pt/
https://www8.smartadserver.com/click?imgid=28051446&insid=10777006&pgid=618887&fmtid=37914&ckid=315744641163196967&uii=252591185064164524&acd=1649947428929&opid=8a51f625-96d1-49d3-8a0c-e38d6f0f8574&opdt=1649947427954&tmstp=9228231148&tgt=url%3d2022-03-31-Portugal-e-Espanha-propoem-limite-ao-custo-do-gas-que-e-um-quarto-do-preco-atual-c8ac9de2%3buserStatus%3danonymous%3bconsent%3drejected%3b%3b%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1314027617%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d4400-087%3b%24qt%3d58_1497_24327t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16100%3b%24o%3d11100%3b%24wpc%3d5595%3b%24wpc%3d6066%3b%24wpc%3d6068%3b%24wpc%3d6069%3b%24wpc%3d6071%3b%24wpc%3d5753%3b%24wpc%3d5755%3b%24wpc%3d5813%3b%24wpc%3d6159%3b%24wpc%3d6163%3b%24wpc%3d6166%3b%24wpc%3d6169%3b%24wpc%3d6170%3b%24wpc%3d6172%3b%24wpc%3d6173%3b%24wpc%3d5917%3b%24wpc%3d5918%3b%24wpc%3d5977%3b%24wpc%3d5978%3b%24wpc%3d5980%3b%24wpc%3d5982%3b%24wpc%3d6096%3b%24wpc%3d6098%3b%24wpc%3d6102%3b%24wpc%3d6104%3b%24wpc%3d6105%3b%24wpc%3d6112%3b%24wpc%3d6114%3b%24wpc%3d6117%3b%24wpc%3d6119%3b%24wpc%3d6144%3b%24wpc%3d6146%3b%24wpc%3d6147%3b%24wpc%3d5890%3b%24wpc%3d5892%3b%24wpc%3d5893%3b%24wpc%3d5896%3b%24wpc%3d5899%3b%24wpc%3d5839%3b%24wpc%3d5841%3b%24wpc%3d5844%3b%24wpc%3d5823%3b%24wpc%3d5825%3b%24wpc%3d5828%3b%24wpc%3d5830%3b%24wpc%3d5801%3b%24wpc%3d5804%3b%24wpc%3d5805%3b%24wpc%3d5807%3b%24wpc%3d5809%3b%24wpc%3d5810%3b%24wpc%3d5786%3b%24wpc%3d5757%3b%24wpc%3d5759%3b%24wpc%3d5762%3b%24wpc%3d5763%3b%24wpc%3d5771%3b%24wpc%3d5739%3b%24wpc%3d5741%3b%24wpc%3d6190%3b%24wpc%3d6192%3b%24wpc%3d6195%3b%24wpc%3d6197%3b%24wpc%3d6198%3b%24wpc%3d6201%3b%24wpc%3d6202%3b%24wpc%3d6205%3b%24wpc%3d6207%3b%24wpc%3d6209%3b%24wpc%3d6211%3b%24wpc%3d6213%3b%24wpc%3d6214%3b%24wpc%3d6217%3b%24wpc%3d6235%3b%24wpc%3d6237%3b%24wpc%3d6239%3b%24wpc%3d6241%3b%24wpc%3d6243%3b%24wpc%3d6244%3b%24wpc%3d6247%3b%24wpc%3d6052%3b%24wpc%3d6054%3b%24wpc%3d6055%3b%24wpc%3d6057%3b%24wpc%3d6059%3b%24wpc%3d6060%3b%24wpc%3d6001%3b%24wpc%3d6002%3b%24wpc%3d6005%3b%24wpc%3d6006%3b%24wpc%3d5985%3b%24wpc%3d5986%3b%24wpc%3d5989%3b%24wpc%3d5990%3b%24wpc%3d5993%3b
https://www8.smartadserver.com/click?imgid=28051446&insid=10777006&pgid=618887&fmtid=37914&ckid=315744641163196967&uii=252591185064164524&acd=1649947428929&opid=8a51f625-96d1-49d3-8a0c-e38d6f0f8574&opdt=1649947427954&tmstp=9228231148&tgt=url%3d2022-03-31-Portugal-e-Espanha-propoem-limite-ao-custo-do-gas-que-e-um-quarto-do-preco-atual-c8ac9de2%3buserStatus%3danonymous%3bconsent%3drejected%3b%3b%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1314027617%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d4400-087%3b%24qt%3d58_1497_24327t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16100%3b%24o%3d11100%3b%24wpc%3d5595%3b%24wpc%3d6066%3b%24wpc%3d6068%3b%24wpc%3d6069%3b%24wpc%3d6071%3b%24wpc%3d5753%3b%24wpc%3d5755%3b%24wpc%3d5813%3b%24wpc%3d6159%3b%24wpc%3d6163%3b%24wpc%3d6166%3b%24wpc%3d6169%3b%24wpc%3d6170%3b%24wpc%3d6172%3b%24wpc%3d6173%3b%24wpc%3d5917%3b%24wpc%3d5918%3b%24wpc%3d5977%3b%24wpc%3d5978%3b%24wpc%3d5980%3b%24wpc%3d5982%3b%24wpc%3d6096%3b%24wpc%3d6098%3b%24wpc%3d6102%3b%24wpc%3d6104%3b%24wpc%3d6105%3b%24wpc%3d6112%3b%24wpc%3d6114%3b%24wpc%3d6117%3b%24wpc%3d6119%3b%24wpc%3d6144%3b%24wpc%3d6146%3b%24wpc%3d6147%3b%24wpc%3d5890%3b%24wpc%3d5892%3b%24wpc%3d5893%3b%24wpc%3d5896%3b%24wpc%3d5899%3b%24wpc%3d5839%3b%24wpc%3d5841%3b%24wpc%3d5844%3b%24wpc%3d5823%3b%24wpc%3d5825%3b%24wpc%3d5828%3b%24wpc%3d5830%3b%24wpc%3d5801%3b%24wpc%3d5804%3b%24wpc%3d5805%3b%24wpc%3d5807%3b%24wpc%3d5809%3b%24wpc%3d5810%3b%24wpc%3d5786%3b%24wpc%3d5757%3b%24wpc%3d5759%3b%24wpc%3d5762%3b%24wpc%3d5763%3b%24wpc%3d5771%3b%24wpc%3d5739%3b%24wpc%3d5741%3b%24wpc%3d6190%3b%24wpc%3d6192%3b%24wpc%3d6195%3b%24wpc%3d6197%3b%24wpc%3d6198%3b%24wpc%3d6201%3b%24wpc%3d6202%3b%24wpc%3d6205%3b%24wpc%3d6207%3b%24wpc%3d6209%3b%24wpc%3d6211%3b%24wpc%3d6213%3b%24wpc%3d6214%3b%24wpc%3d6217%3b%24wpc%3d6235%3b%24wpc%3d6237%3b%24wpc%3d6239%3b%24wpc%3d6241%3b%24wpc%3d6243%3b%24wpc%3d6244%3b%24wpc%3d6247%3b%24wpc%3d6052%3b%24wpc%3d6054%3b%24wpc%3d6055%3b%24wpc%3d6057%3b%24wpc%3d6059%3b%24wpc%3d6060%3b%24wpc%3d6001%3b%24wpc%3d6002%3b%24wpc%3d6005%3b%24wpc%3d6006%3b%24wpc%3d5985%3b%24wpc%3d5986%3b%24wpc%3d5989%3b%24wpc%3d5990%3b%24wpc%3d5993%3b
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NOTÍCIAS 
 

 

 

HANNOVER 

 

Realiza-se de 30 de maio a 2 de junho a Feira de Hannover, a qual terá este ano como País-

Parceiro Portugal. A APF estará presente neste evento, promovendo o setor e fazendo a ligação 

entre os seus Associados e potenciais interessados nos produtos fabricados no nosso País.  

 

REUNIÃO COM MINISTRO DE ECONOMIA E DO MAR 
 

No passado dia 26 de abril, o Ministro da Economia e do Mar encontrou-se com as Associações 

de vários setores da economia, em reuniões individualizadas, tendo a APF sido representada por 

Luis Filipe Villas-Boas e Helena Oliveira. Nesta reunião foram abordadas questões relacionadas 

com os instrumentos de Capitalização das empresas, problemas específicos e entraves ao 

crescimento e aumento de exportações, bem como outras dificuldades com impacto no setor. 

Ler mais 

 

PUBLICAÇÃO DO DL 30-B/2022 SISTEMA DE INCENTIVOS DE APOIO ÀS 

INDÚSTRIAS INTENSIVAS EM GÁS 
 

Foi publicado, no dia 18 de abril, o Decreto-Lei n.º 30-B/2022 que aprova o sistema de incentivos 

«Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás», visando apoiar a liquidez das empresas mais afetadas 

pelos aumentos excecionais do preço do gás natural, através de um incentivo a fundo perdido 

que facilite a continuidade da atividade económica e a preservação das capacidades produtivas 

e do emprego. 

Através deste sistema, as empresas podem beneficiar do Programa Apoiar as Indústrias 

Intensivas em Gás, satisfazendo, entre outros, os seguintes critérios e condições: 

• Ter a situação tributária e contributiva regularizada; 

• Possuir capitais próprios positivos à data de 31 de dezembro de 2021;  

http://www.apf.com.pt/
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/05/APFReuniaoMEM.pdf
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• Desenvolver atividades no setor industrial transformador, contanto que seja 

apresentada declaração subscrita por contabilista certificado responsável pela 

contabilidade da empresa na qual demonstre ser utilizadora intensiva de energia e, 

cumulativamente, demonstre que os custos com a aquisição de gás natural ascendem a 

pelo menos 2 % do valor da produção no período de referência, o qual se compreende 

entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021; 

• Apresentar declaração subscrita por contabilista certificado responsável pela 

contabilidade da empresa na qual conste o apuramento do aumento do preço pago pela 

empresa por unidade de gás natural consumida, em que o aumento de preço é medido 

em EUR/MWh e corresponde à diferença entre o preço unitário pago pela empresa num 

dado mês e o dobro (200 %) do preço unitário pago pela empresa, em média, no período 

de referência. 

Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável, sendo a taxa de apoio de 

30 % sobre o custo elegível, não podendo exceder os € 400 000.00 por empresa. 

O custo elegível a considerar é determinado pela multiplicação do número de unidades de gás 

natural adquiridas, pela empresa, a fornecedores externos enquanto consumidor final no 

período elegível, pelo valor correspondente à variação entre o preço que a empresa paga por 

unidade consumida num dado mês e o preço unitário pago pela empresa, em média, entre 1 de 

janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021. 

Tendo em conta o facto de o setor de fundição ser intensivo em energia, mas não em gás, a APF 

fez de imediato chegar ao Ministro da Economia e do Mar uma exposição em que reclama que 

esses apoios deveriam ser atribuídos ao setor independentemente da forma de energia 

utilizada.  

 

PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 140/2022  
 

Foi publicada, dia 29 de abril a Portaria 140/2022, a qual aprova a lista de códigos de atividades 

económicas elegíveis abrangidas pelo DL 30-B/2022 de 18 de abril. Esta portaria não contempla 

o CAE 245, deixando, até à data, o setor da fundição fora dos incentivos à liquidez das empresas. 

Este facto foi transmitido ao Ministro da Economia e do Mar, tendo sido solicitada, com caráter 

de urgência, a retificação deste documento, com inclusão do CAE 245. 

 

http://www.apf.com.pt/
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REUNIÃO CENAC 
 

Realizou-se, no passado dia 4 de maio, a reunião do Conselho Estratégico Nacional do Ambiente 

e Clima, no qual foram divulgados os seguintes assuntos: 

• Dúvidas relativas à Legislação sobre Legionella: após a publicação do Despacho 

nº1547/2022, que estabelece o regime de prevenção e controlo da doença dos 

legionários, surgiram várias questões de diferentes entidades face às disposições 

previstas. Conclui-se que a redação do documento está muito dúbia sendo por vezes 

necessária a colocação de dúvidas diretamente à DGS. 

• Consulta ERSAR sobre anteprojeto do Regulamento Água para Consumo Humano: 

foram abordados os diferentes impactos potenciais da imposição deste documento, 

entre eles:  

o Setor alimentar/águas 

o Setor Químico 

o Fornecedores de equipamentos para redes (metal, betão, plástico…) 

• Revisão da Diretiva Emissões Industriais, a proposta de DEI publicada a 5 de abril 

encontra-se em consulta pública até 23 de junho. Desta proposta são apontados vários 

aspetos positivos, bem com aspetos que suscitam preocupações. O aspeto mais 

preocupante desta proposta é o facto dos valores limite associados às BAT (BAT ELV) 

passarem a ser obrigatórios (ponto 3 do Art.15º), sendo que as autoridades devem 

impor o valor mais restritivo do intervalo dos valores de emissão associados às BAT (BAT 

AEL) 

• Pacote Produtos Sustentáveis apresentado a 30 de abril: 

o Proposta de Regulamento Conceção Ecológica de Produtos Sustentáveis 

o Plano de trabalho em matéria de conceção ecológica e etiquetagem energética 

para 2022-2024 

o Diretivas para a capacitação dos consumidores para a transição Ecológica. 

 

 

 

 

http://www.apf.com.pt/
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REUNIÃO CENE 
 

No dia 29 de abril realizou-se a 89ª Reunião do Conselho Estratégico Nacional da Energia, na 

qual foram abordados os seguintes temas: 

• ERSE: Tarifas de gás 2022-2023: 

o Ainda decorre o período de análise da proposta da ERSE pelo Conselho Tarifário. 

Salientam-se os seguintes pontos: 

▪ Os preços regulados estão mais protegidos (utilização do gás com 

contratos de longa duração). 

▪ A extensão do âmbito da tarifa social, a suportar pelas empresas de 

transporte e de distribuição. 

• Medidas do Governo - Contenção dos preços energéticos 

o Combustíveis: 

▪ Suspensão do aumento da taxa de carbono até ao final do 1.º semestre. 

▪ Subsídio a consumidores beneficiários de prestações sociais mínimas 

para apoio à aquisição de botijas de gás (10 euros). 

▪ Redução do ISP, a partir de maio, no equivalente à redução da taxa de 

IVA para 13%. 

o Gás 

▪ Decreto-Lei n.º 30-B/2022 de 18 de abril - Apoio aos consumidores 

intensivos de gás no valor global de 160 M€ e com limite de 400.000€ 

por empresa. 

• Medidas do Governo - Apoio à produção renovável de eletricidade 

o O Decreto-Lei n.º 30-A/2022, de 18 de abril, simplifica (ou isenta) os processos 

de Avaliação de Impacte Ambiental para os centros electroprodutores 

renováveis. 

o Pelo mesmo Decreto-Lei, a produção de hidrogénio por eletrolisadores é 

excluída do regime de licença ambiental. 

▪ Programa do Governo 2022-2026 

o Elaboração de orçamentos de carbono quinzenais.  

 

http://www.apf.com.pt/
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o Atribuição de 610 M€ para a eficiência energética, dos quais 300 M€ são para o 

setor residencial 300 M€ e 310 M€ são para o setor empresarial e Administração 

Pública. 

o Hidrogénio: atribuição de 185M€, dos quais, 50 M€ são para descarbonização 

da indústria e dos transportes pesados de passageiros e mercadorias. 

o Aumento do solar fotovoltaico em 2.000 MW até 2024. 

o Fomento do eólico offshore e o armazenamento de eletricidade. 

o Concretização das interligações energéticas previstas. 

 

 

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 2022, 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 março de 2022) 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/2022/05/Precos-MP_para-BI-Maio.docx
https://mailchi.mp/metals-hub.com/metalshub-december-newsletter2112220-1706376?e=e7e0f76c6d
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/05/FISI-–-European-Foundry-Industry-Sentiment-Indicator-March-2022.pdf
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FEIRAS E EVENTOS  
 

 
 
 

 

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 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  

 

 

 

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/ 

 

 

Alumminium world trade fair, decorre de 27 a 29 de setembro de 2022, em Dusseldorf, 

Alemanha. Mais informações:  https://www.aluminium-exhibition.com/     

http://www.apf.com.pt/
https://midest.com/fr
https://www.euroguss.de/en
https://www.messe-stuttgart.de/castforge/en/
https://www.aluminium-exhibition.com/

