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CAPACITAÇÃO DO SETOR DE FUNDIÇÃO:

A TRANSIÇÃO PARA UMA ECONOMIA
CIRCULAR E DIGITAL

O projeto Capacitação do Setor de Fundição: a transição para uma economia circular e digital visa o
aumento da competitividade do setor através do reforço da capacitação empresarial e da qualificação dos
seus ativos em domínios considerados prioritários.

PILAR 1.2. AÇÕES DE DEMONSTRAÇÃO.

As ações de demonstração programadas no projeto, preveem a
visita a empresas que, pelo seu trajeto e pelo que conseguiram
alcançar, sejam consideradas casos de referência.
Nesse sentido, a Associação Portuguesa de Fundição, organizou,
no passado dia 4 de maio, a Visita à Empresa CELBI, empresa
fabricante de pasta para papel, do Grupo ALTRI com o objetivo de
proporcionar aos participantes o contacto com uma realidade
empresarial, e práticas de gestão, que possam ser informativas e,
eventualmente, inspiradoras para os respetivos contextos
profissionais. Esta visita proporcionou o acesso a um caso de
estudo da empresa.
A sessão foi aberta pelo Diretor de Operações que, para além da apresentação da empresa, deu aos participantes uma
perspetiva do posicionamento da CELBI no mercado.
Seguiu-se a intervenção da Gestora de Sustentabilidade que apresentou com profundidade o plano de sustentabilidade
da empresa e as grandes medidas de economia circular, como é o caso do eco-design de processos e produtos, a ecoeficiência, a eficiência energética, a eco-inovação, as simbioses industriais, a extensão do ciclo de vida dos produtos
ou a valorização de subprodutos e resíduos.
Na pormenorizada visita à empresa, foram sendo respondidas as questões colocadas pelos participantes, terminando
com uma pequena troca de impressões final
Realizadas as 3 visitas previstas, o objetivo seguinte é a participação numa sessão de síntese e conclusão que se
realizará na Universidade Católica. Daqui resultará um manual de boas práticas identificadas, nomeadamente daquelas
em que se perspetiva uma maior potencialidade de aplicação nas empresas da indústria de fundição.
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