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EDITORIAL 
 

 

 

 

A classificação dos resíduos de areia de fundição como subproduto é, desde há algum tempo, 

um objetivo da APF. No âmbito do Projeto SAAC - “Capacitação do Setor de Fundição: a transição 

para uma economia circular e digital” foi desenvolvido um estudo de viabilidade de incorporação 

deste resíduo, concretamente na incorporação das areias de fundição em composição cerâmica 

de tijolos e de composição cerâmica de grés porcelânico, tendo-se obtido resultados muito 

positivos. Mas o objetivo será alargar as possibilidades de incorporação deste resíduo, de forma 

a que o setor tenha um maior número de soluções de mercado para este, futuro, subproduto.  

No formulário agora submetido, a possibilidade de destinos propostos para as areias verdes são 

a indústria cerâmica/formulação de composições para a indústria cerâmica, betões, argamassas 

e misturas betuminosas/betões asfálticos. Para que tal fosse possível, foi necessário reunir um 

conjunto de Declarações de Interesse de várias empresas e até mesmo de uma Associação 

Setorial. No total foram reunidas 10 Declarações de Interesse, divididas da seguinte forma: 

indústria da cerâmica – 2 declarações, formulação de composições para a indústria cerâmica e 

afins 2 declarações, betões, argamassas e misturas betuminosas – 6 declarações. Estas 

declarações não são vinculativas quanto à incorporação deste subproduto no seu processo 

produtivo, mas sim um compromisso de cooperação no sentido de concretizar estas simbioses 

industriais. Aguarda-se a resposta da APA. 

 

Alexandra Ferreira 

 

 

 

 

http://www.apf.com.pt/
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NOTÍCIAS 
 

EUROPEAN FOUNDRY SUMMIT / COUNCIL MEETING 
 
Realizou-se, nos dias 22, 23 e 24 de setembro, em Paris, o European Froundry Summit e o CAEF 

Council Meeting. O European Froundry Summit, que ocorreu mais especificamente no dia 22 e 

na manhã de 23 de setembro, teve início com uma visita dos participantes à Massey Ferguson, 

empresa produtora de equipamento agrícola que pertence ao grupo AGCO. O evento continuou 

à tarde e no dia seguinte, já em modo de Conferência, contando com a presença de cerca de 80 

participantes e na qual foram debatidos os temas mais prementes do setor, dos quais se destaca 

a crise energética e o preço das matérias-primas, com palestras apresentadas por Marcel Genet 

(Laplace Conseil – empresa de consultoria em gestão estratégica e operacional) e Roubanovitch 

Frank (CLEEE – Associação de grandes Consumidores de Energia Franceses), nas quais foram 

mencionadas informações sobre como os mercados funcionam e como podemos ter menos 

custos energia e recursos confiáveis de sucata e de aço.  

O CAEF Council Meeting, iniciou-se na tarde de 23 de setembro e teve uma participação muito 

expressiva, com 30 participantes dos vários países membros do CAEF (incluindo a APF). 

Na reunião do Council foi decidida a alteração dos estatutos, bem como a vontade de eleição de 

um presidente pelo período de 3 anos, passando o representante do país acolhedor (próximo é 

a Bulgária) a ter como única tarefa a presidência da reunião anual do Council. 

Nesta reunião, foram também debatidos os temas de maior preocupação para o setor, com 

grande destaque para os preços da energia, tentando articular-se uma petição conjunta a enviar 

à Comissão Europeia.  

 

INNOTRANS 2022 – FERROVIA 

De 20 a 23 de setembro realizou-se, em Berlim, a Innotrans, a mais importante feira de 

tecnologia de transportes da Europa, na qual se integra o cluster da Ferrovia. Entre as várias 

atividades desta Feira destaca-se aa Convenção InnoTrans na qual se reúnem os principais 

decisores internacionais da comunidade empresarial, política e de transportes. Apresentando 

painéis de discussão de alto nível e palestras de especialistas sobre tópicos de mobilidade atuais 

e focados no futuro. A Feira INNOTRANS teve a presença da nossa Associada FERESPE.  

http://www.apf.com.pt/
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EMPRESAS PORTUGUESAS DE COMPONENTES AUTOMÓVEIS NA IZB  
 

Realizou-se a 11ª edição da IZB – International Supplier Fair, nos dias 11 a 13 de outubro, em 

Wolfsburg, Alemanha, com o tema “Connecting Car Competence”. A IZB é uma das principais 

feiras de negócios da Europa para a indústria fornecedora de componentes automóveis, uma 

vez que esta integra toda a cadeia de valor do setor. Portugal é o 6º país com o maior número 

de expositores, com 19 empresas, entre elas a Fundínio e a Schmidt Ligth Metal. 

 
PORTAL DE EMISSÕES INDUSTRIAIS 
 
O Portal de Emissões Industriais, que substitui o site E-PRTR, apresenta a localização e os dados 

administrativos (incluindo emissões e transferências de substâncias regulamentadas para o ar, 

água e solo, bem como a transferências de resíduos) de mais de 60.000 indústrias de toda a 

Europa. 

A EUROFER - the European Steel Association, preparou alguns documentos como ponto de 

partida para o trabalho da Industrial Emissions Alliance (IEP), propondo algumas alterações, 

entre elas: 

• O IEP deve ser mantido em nível de “estabelecimento” e não em nível de instalação, a 

fim de garantir dados facilmente identificáveis, claros e comparáveis; 

• Apenas dados não confidencias devem ser reportados, a fim de evitar qualquer uso 

indevido e minimizar a carga administrativa; 

• As condições de medição, cálculo ou estimativa devem estar alinhados com as condições 

de licença. 

 

REUNIÃO CENE 
 

Realizou-se no passado dia 13 de outubro, a 93ª reunião do Conselho Estratégico Nacional de 

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

Orçamento de Estado 2023 – medidas na área da energia: 

• Contenção dos preços de energia:  

o Injeção de 3000M€ na redução dos preços da eletricidade e gás; 

http://www.apf.com.pt/
https://industry.eea.europa.eu/
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o Injeção de 90M€ na redução do IVA para 6% na componente do consumo nos 

primeiros 100 kWh, para potências inferiores a 6.9 kVA; 

o Injeção de 60 M€ na transição para o mercado regulado de gás natural; 

o Redução do ISP na gasolina e no gasóleo, redução da carga fiscal de 0,28 para 

0,26 €/L. 

• Fiscalidade mais justa nas empresas: 

o Implementação em 2023 da Contribuição Temporária de Solidariedade (CTS), o 

CTS incidirá sobre lucros extraordinários com uma taxa mínima de 33% nos 

seguintes setores: petróleo bruto, gás natural, carvão, refinação.  

Planos setoriais para a poupança de energia: 

• O Conselho Europeu decidiu uma meta global de redução voluntária de 10% do 

consumo bruto de eletricidade e de redução obrigatória de 5% deste consumo nas horas 

de ponta. O período de aplicação desta medida é, para já, de 01/12/2022 a 31/03/2023. 

• Em Portugal, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2022, de 27/09, define as 

medidas preventivas que garantem a segurança do abastecimento de acordo com as 

decisões do Conselho Europeu, e encarregou a ADENE de elaborar o plano operacional 

para a sua execução. 

• A ADENE prevê pactos setoriais e, para a Indústria, preparou uma proposta de ações a 

considerar. São 8 áreas e um total de 55 medidas propostas. Este Plano de Poupança de 

Energia (PPE) é obrigatório para o Estado e voluntário para o setor privado. De acordo 

com a Comissão Europeia, tornar-se-á vinculativo se tal for necessário. 

Eólica oceânica – anúncio do Governo 

• O Governo pretende avaliar a viabilidade de instalação, ao largo da costa 

portuguesa, de uma potência instalada eólica até 10.000 MW. 

 

REUNIÃO CENAC 

 

Realizou-se, no passado dia 21 de setembro, a reunião do Conselho Estratégico Nacional do 

Ambiente e Clima, no qual foram divulgados os seguintes assuntos: 

• Reporte da Audiência com o MAAC: na audiência da CIP com o Ministro do Ambiente e 

da Ação Climática foram abordados assuntos como a Portaria 331-E/2021, que procede 

à regulamentação da contribuição sobre as embalagens de utilização única de plástico 

http://www.apf.com.pt/
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ou alumínio, ou multimaterial com plástico ou com alumínio, a serem adquiridas em 

refeições prontas a consumir, bem como e a extensão Responsabilidade Alargada do 

Produtor, estabelecida no Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, a 

embalagens não urbanas.  

• SIMPLEX: a consulta pública foi alargada até dia 25 de setembro. Foi pedido pela CIP que 

os diferentes setores fornecessem dados sobre os custos para a Avaliação do Impacto 

da Proposta. 

• Tour-de-table: foram abordados pelos diferentes setores os seguintes pontos: 

o Temas prioritários a tratar pelo CENAC nos próximos meses; 

o Informação sobre desenvolvimentos nas diversas áreas; 

o Informação sobre os custos ambientais/reporte. 

• Proposta de Regulamento Conceção Ecológica de Produtos Sustentáveis (ESPR): foram 

enviados os comentários, sobre a proposta, à Direção-Geral das Atividades Económicas 

e aos Membros do Parlamento Europeu em agosto. O grupo de Trabalho 

Competitividade (Conselho da EU) está a finalizar a análise da avaliação de impacto da 

proposta ESPR. As discussões irão continuar no Conselho COMPET, e após estas 

discussões, iniciar-se-á a análise da proposta artigo por artigo. 

• CELE/CBAM: decorreu uma primeira reunião em julho, e a próxima decorrerá em 

outubro. Encontram-se a decorrer algumas reuniões técnicas em assuntos específicos 

como aviação. Estão a ser finalizados novos comentários para ações junto do 

Parlamento e do Conselho Europeu. 

 

 

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 outubro de 2022, fornecidos pelo 

CAEF. 

Ler mais 

http://www.apf.com.pt/
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/10/Precos-MP_para-BI-outubro.docx
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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 agosto 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 

 

 

FEIRAS E EVENTOS  

 

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

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

industrie.com/en/home  

 

 

Feira de tecnologia personalizada para a indústria de alumínio, 

fundição e metais inovadores- Decorre de 30 a 31 de março de 

2023, em Bolonha, Itália. Mais informações: 

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

 

 

http://www.apf.com.pt/
https://mailchi.mp/metals-hub.com/metalshub-december-newsletter2112220-1706376?e=e7e0f76c6d
https://www.caef.eu/european-foundry-industry-sentiment-34/
https://www.caef.eu/european-foundry-industry-sentiment-34/
https://global-industrie.com/en/home
https://global-industrie.com/en/home
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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/

