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EDITORIAL 
 

 

 

Após o merecido interregno nas atividades para férias, voltamos para um novo ano de trabalho.  

Lamentavelmente, a conjuntura económica agrava-se a cada dia e as várias medidas do 

Governo, apresentadas até agosto, que visavam mitigar os aumentos de custos para as 

empresas não conseguiram dar resposta às necessidades, e o mercado está em constante 

convulsão.  

Um novo pacote de mediadas foi, entretanto, apresentado na semana passada, tentando dar 

resposta às lacunas existentes. Uma vez que o setor está fora do pacote de medidas destinadas 

às indústrias intensivas em gás, em termos de apoio financeiro, as empresas terão de se focar 

nas linhas de crédito que serão disponibilizadas a partir da segunda quinzena de outubro através 

do Banco do Fomento, esperando-se que o acesso seja menos burocrático do que tem sido até 

agora. Outra forma de beneficiar dos apoios divulgados prende-se com a formação qualificada 

de trabalhadores que estará disponível de forma imediata, podendo esta ser uma solução para 

a otimização de tempos de produção, havendo um suporte à formação em contexto de trabalho. 

A aposta na diversificação dos mercados das empresas através da sua presença internacional é 

também reforçada através de linhas de financiamento à internacionalização. 

Por outro lado, o setor deve apostar na sustentabilidade e na eficiência energética como forma 

de resposta a alguns dos seus desafios atuais. Uma nova linha de apoio a projetos nesta área 

estará em execução a partir de outubro. A APF desenvolveu, nos últimos 18 meses um projeto 

no qual um dos pilares se prende com este tema. Acreditamos que o trabalho desenvolvido seja 

útil para os seus Associados, e que contribui com algumas das soluções necessárias nas várias 

áreas abordadas. Por outro lado, não deixaremos de reforçar, de forma ativa, junto dos 

decisores governativos, os interesses do setor. 

 

Alexandra Ferreira 

 

http://www.apf.com.pt/
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NOTÍCIAS 
 

VISITA À SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE ALUMÍNIOS 
 

A APF continua a fazer visitas aos seus associados, tendo decorrido no passado dia 19 de julho, 

a visita à STA - Sociedade Transformadora de Alumínios, na Maia. 

A APF foi recebida por Eric Van den Bruel, CEO, que resumiu o percurso da empresa, focando-

se no presente, nos valores e objetivos criados desde 2016, ano de sua entrada na Organização. 

Foram igualmente discutidos, os desafios e expectativas para o futuro próximo, a que se seguiu 

uma visita às instalações da empresa. 

A equipa da APF agradece à STA, e especialmente a Eric Van den Bruel, a excelente receção e 

visita proporcionada. 

 

PONTO SITUAÇÃO DO BREF 
 

O EIPPCB - European IPPC Bureau iniciou a avaliação dos comentários do TWG - Technical 

Working Group recebidos, 1565 comentários no total (1012 comentários relativos às conclusões 

BAT), e a elaboração do Documento de Base para a Reunião Final.  

De uma visão geral dos comentários, surgem alguns que carecerão de atenção especial e 

discussão aprofundada: por exemplo, algumas propostas de limites de emissões para o ar para 

os diferentes tipos de fundição (por exemplo, TVOC, partículas, NOx, metais) e emissões para a 

água (por exemplo, metais), as MTD de eficiência de recursos (por exemplo, consumo de 

energia, eficiência operacional de materiais).       

Devido à necessidade de esclarecimento de algumas questões e facilitar a discussão antes da 

Reunião Final, será realizado um 2º Workshop, no mês de novembro (data a definir). 

 

 

 

 

 

http://www.apf.com.pt/
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PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

 

A APA procedeu a um novo ajuste dos mecanismos de autorização no âmbito da Proteção 

Radiológica, um conjunto adicional de práticas operacionais passa agora a ser abrangido pela 

modalidade de registo, deixando de ser necessária a modalidade de licença. Assim, passam a 

estar abrangidas por esta modalidade simplificada de autorização, e dispensadas de 

licenciamento, a prática de operação de equipamentos de radiografia para uso em controlo de 

processo industrial cuja fonte de radiação seja um gerador de radiação com tensão máxima até 

150 kV, excetuando o disposto no nº 2 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 108/2018. 

 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DE ECODESIGN PARA PRODUTOS 

SUSTENTÁVEIS 

 

O Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro para definir 

os requisitos de conceção ecológica dos produtos sustentáveis e que revoga a Diretiva 

2009/125/CE, tem como objetivos reduzir os impactos ambientais negativos dos produtos ao 

longo do seu ciclo de vida e melhorar o funcionamento do mercado interno. Os requisitos de 

conceção ecológica, dizem respeito a diferentes aspetos, tais como: a durabilidade, a 

possibilidade de reutilização, a eficiência energética, o conteúdo reciclado, as pegadas de 

carbono e ambiental dos produtos, entre outros.  

O Regulamento estabelece ainda o novo “passaporte digital dos produtos”, que fornece 

informações sobre a sustentabilidade ambiental dos produtos, ajudando assim os consumidores 

e as empresas a fazerem escolhas informadas aquando da compra de produtos, facilitando a sua 

reparação e reciclagem, e melhorando a transparência sobre os impactos do ciclo de vida dos 

produtos no ambiente. 

Proposta  

 

 

 

 

http://www.apf.com.pt/
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/08/Proposta-Regulamento-de-Ecodesing-para-Produtos-Sustentaveis.pdf
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SIMPLEX 

 

Decorreu, até ao passado dia 16 de setembro, a consulta pública da proposta de um diploma 

relativo à simplificação na área legislativa do ambiente, nomeadamente na simplificação de 

licenças e procedimentos para empresas na área ambiental.  

Numa lógica de “licenciamento zero”, foi estipulado que o principal objetivo será a eliminação 

de licenças, autorizações e exigências administrativas desproporcionadas que criem custos de 

contexto sem que tenham uma efetiva mais-valia ambiental. 

Neste âmbito, e após consulta junto da Comissão Ambiente, a APF submeteu os seus 

comentários sobre as diferentes temáticas abordadas no SIMPLEX, contribuindo assim com a 

sua participação na Consulta Pública. Estes contributos foram também enviados para a CIP, 

fazendo parte do conjunto de comentários submetidos por esta entidade. 

 

REUNIÃO CENE 
 

Realizou-se no passado dia 15 de setembro, a 92ª reunião do Conselho Estratégico Nacional de 

Energia, tendo, entre outros, sido abordados os seguintes assuntos: 

Reunião do Conselho da UE  

No dia 09/09/2022, teve lugar uma Reunião extraordinária do Conselho sobre Energia. Desta 

reunião importa salientar: 

• Limitação das receitas dos produtores de eletricidade que apresentam custos de 

produção baixos; 

• Eventual introdução de um limite de preço para o gás; 

• Medidas para uma redução coordenada da procura de eletricidade em toda a UE; 

• Medidas para ajudar a resolver o problema da diminuição da liquidez. 

Neste âmbito, o Governo português já declarou que Portugal concordou de forma genérica com 

as medidas de emergência discutidas na reunião extraordinária de Ministro da Energia da União 

Europeia para fazer face aos aumentos de preços no setor da energia. 

No passado dia 14/09/2022, no discurso do Estado da União 2022, foram propostos os seguintes 

objetivos: 

 

http://www.apf.com.pt/
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• Redução da procura de eletricidade: 5% nas horas de ponta com o objetivo de redução 

de 10% até 31/03/2023; 

• Limite máximo temporário das receitas dos produtores de eletricidade “inframarginais”; 

• Contribuição de solidariedade temporária sobre as receitas excedentárias geradas por 

atividades nos setores do petróleo, do gás, do carvão e das refinarias; 

• Revisão das regras do mercado europeu da eletricidade.  

Consulta Pública ERSE: 

A ERSE colocou em consulta pública, até ao próximo dia 28/09/2022 o Plano de 

Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Distribuição para o período 2021 a 2025 

(PDIRD-E 2020 - Atualização 2022) - Consulta Pública n.º 111. 

• Distribuição do investimento específico por vetores a custos primários: 

• Qualidade de serviço técnica: 295 M€ 

• Segurança de abastecimento: 126 M€ 

• Eficiência operacional: 86 M€ 

• Eficiência da Rede: 73 M€ 

• Acesso a outros serviços: 29 M€ 

• Outros: 88 M€ 

 

CVR – 20º ANIVERSÁRIO 
 

Realizou-se no passado dia 20 de julho, a comemoração do 20º aniversário do CVR – Centro para 

a Valorização de Resíduos. Este evento contou com a presença da APF e começou com um 

momento de agradecimento aos membros da organização que nos últimos 20 anos muito 

contribuíram para o sucesso do CVR. Neste âmbito, foi feita, entre outros elementos, uma 

homenagem a Luís Filipe Villas-Boas, Presidente da APF e Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral do CVR.  

Nos momentos seguintes foram apresentados projetos e iniciativas no âmbito da valorização de 

resíduos e da Economia Circular, seguindo-se um momento de convivo entre os presentes. 

 

 

http://www.apf.com.pt/
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DESPACHO N.º 9799-A/2022 

 

No passado dia 8 de agosto, foi emitido um Despacho que determina quais as entidades 

reconhecidas como centros de tecnologia e inovação no âmbito do Decreto-Lei n.º 126 -B/2021, 

de 31 de dezembro. Entre estas entidades, encontra-se o CVR (Centro para Valorização de 

Resíduos), no qual a APF tem um papel ativo. 

Despacho nº 9799-A/2022 

 

 

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 setembro 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 julho 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/2022/08/Despacho-n.9799-A2022.pdf
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/09/Precos-MP_para-BI-setembro.docx
https://mailchi.mp/metals-hub.com/metalshub-december-newsletter2112220-1706376?e=e7e0f76c6d
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/09/FISI-European-Foundry-Industry-Sentiment-Indicator-July-2022.pdf
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FEIRAS E EVENTOS  

 

Aluminium World Trade Fair - Decorre de 27 a 29 de setembro de 2022, 

em Dusseldorf, Alemanha. Mais informações:  https://www.aluminium-

exhibition.com/     

 

Feira Internacional de Fundição - Decorre de 4 a 7 de outubro de 2022, em 

Brno, Républica Checa. Mais informações: https://www.bvv.cz/en/fond-

ex/  

 

Feira Internacional de Ferro – Aço, Fundição, Tecnologias de Metalurgia 

Não Ferrosa, Máquinas e Produtos - Decorre de 6 a 8 de outubro de 2022, 

em Istanbul, Turquia. Mais informações: https://ankiros.com/home-

page/  

 

Salão Mundial de Subcontratação Industrial – Decorre de 7 a 10 de março 

de 2023, em Lyon, France. Mais informações: https://global-

industrie.com/en/midest  

 

Feira de tecnologia personalizada para a indústria de alumínio, 

fundição e metais inovadores- Decorre de 30 de março a 1 de abril 

de 2023, em Bolonha, Itália. Mais informações: 

https://www.metef.com/en/  

http://www.apf.com.pt/
https://www.aluminium-exhibition.com/
https://www.aluminium-exhibition.com/
https://www.bvv.cz/en/fond-ex/
https://www.bvv.cz/en/fond-ex/
https://ankiros.com/home-page/
https://ankiros.com/home-page/
https://global-industrie.com/en/midest
https://global-industrie.com/en/midest
https://www.metef.com/en/
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Feira para a tecnologia industrial - Decorre de 17 a 21 de abril de 2023, em 

Hannover, Alemanha. Mais informações: 

https://www.hannovermesse.de/en/    

 

Feira Internacional de Fundição, decorre de 12 a 16 de junho de 2023, em 

Dusseldorf, Alemanha. Mais informações: https://www.gifa.com/  

 

 

Feira Internacional Metalúrgica, decorre de 12 a 16 de junho de 2023, em 

Dusseldorf, Alemanha. Mais informações: https://www.metec-

tradefair.com/  

 

Feira Internacional de Fundição de Precisão, decorre de 12 a 16 de junho 

de 2023, em Dusseldorf, Alemanha. Mais informações: 

https://www.newcast.com/  

 

 

http://www.apf.com.pt/
https://www.hannovermesse.de/en/
https://www.gifa.com/
https://www.metec-tradefair.com/
https://www.metec-tradefair.com/
https://www.newcast.com/

