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EDITORIAL 
 

 

 

No contexto atual de crise energética, são várias as ações que se têm vindo a desenvolver, no 

sentido da defesa da indústria, tentando sensibilizar os decisores europeus para os entraves e 

dificuldades com que, todos dias, os industriais se deparam. Neste âmbito, a BussinessEurope, 

associação que congrega as Confederações Europeias, escreveu uma carta dirigida ao Presidente 

do Conselho Europeu, à Presidente da Comissão Europeia, bem como a outros representantes 

relevantes da CE, transmitindo a principais preocupações atuais no que concerne a aspetos 

como o regime de negócios transatlântico, o regime ambiental europeu e soluções para a crise 

energética. 

No que respeita ao regime de negócios transatlântico, considera-se que a Lei de redução da 

inflação dos EUA poderá desencadear uma guerra comercial e criar um enorme desequilibro nos 

negócios. Com esta Lei, haverá créditos fiscais e subsídios aos consumidores e empresas dos 

EUA para investirem em veículos elétricos, turbinas eólicas e hidrogénio verde, sendo que, a 

maioria destes apoios estará apenas disponível para produtos fabricados nos EUA. 

Muitas empresas da UE já sinalizaram que escolherão os EUA em vez da UE para os seus 

próximos investimentos.  

Relativamente ao regime ambiental, é chamada à atenção dos decisores europeus para a 

necessidade de um equilíbrio entre o compromisso da EU com os objetivos do Green Deal e a 

competitividade das empresas, solicitando uma regulação ambiental responsável e 

tecnicamente compatível com estes dois aspetos. 

A crise energética atual é também enfatizada neste documento que alerta para o perigo de 

deslocalização da indústria para fora da EU. São pedidas novas medidas de emergência e a 

simplificação dos critérios de acesso aos auxílios estatais, mantendo as condições equitativas no 

mercado único. 

Embora todos assuntos acima mencionados sejam sobejamente conhecidos dos decisores, é 

urgente uma ação concreta de resposta, sendo essa a expectativa de toda a malha industrial 

europeia no futuro próximo. 

 

Alexandra Ferreira 

http://www.apf.com.pt/
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NOTÍCIAS 
 

MEDIDAS DE APOIO ÀS EMPRESAS COM CONSUMOS RELEVANTES DE 

ELETRICIDADE E GÁS PARA 2023 

No passado dia 14 de dezembro, o Ministro da Economia e do Mar, apresentou o pacote de 

medidas de apoio extraordinário às empresas com consumos relevantes de eletricidade e gás, 

para o ano de 2023 que podem ser consultadas em Apoio Extraordinário à Eletricidade e ao Gás 

Natural para 2023. 

Dos 3.000 M€ que estavam previstos no pacote de apoio à fatura energética, 2.000 M€ são 

destinados ao mercado de eletricidade e 1.000 M€ ao do gás natural. Sendo que a parcela da 

eletricidade será assim reforçada em 500 M€, perfazendo um valor de 2.500 M€. 

Apoio Extraordinário à Eletricidade  

Destina-se ao mercado grossista, consumidores finais no mercado regulado e liberalizado, será 

atribuído a partir de 1 de janeiro de 2023. Este apoio levará a uma redução significativa nas 

tarifas de acesso às redes previstas para 2023, o que implica uma diminuição de cerca de 35% 

na fatura final dos consumidores industriais e de cerca de 80% na fatura final dos consumidores 

domésticos. 

Apoio Extraordinário ao Gás  

Destina-se a consumidores de gás em alta, média e baixa pressão nos pontos de entrega com 

consumos anuais superiores a 10.000 m3.  

Será também atribuído a partir de 1 de janeiro de 2023, incidirá sobre 80% do consumo 

faturado, traduzindo-se num desconto até 40€/MWh. O desconto será aplicado no mês seguinte 

da faturação e o dinheiro transferido num prazo de 10 dias. Não será aplicado nenhum desconto 

quando o preço do gás no mercado estiver abaixo dos 30 €/MWh no mercado ibérico do gás. O 

mecanismo de cálculo pode ser consultado no Decreto-Lei 84-D/2022. 

 

REUNIÃO CAEF – MANAGING DIRECTORS 

Realizou-se, no 13 de dezembro, em Frankfurt, a CAEF Managing Directors Meeting na qual a 

APF participou. Nesta reunião foram debatidos os seguintes temas: 

 

http://www.apf.com.pt/
https://mkt.cip.org.pt/go/d869510e163f1f744738aa7077f3a61-c36-342fe641b3a08b7e1Fe1N9TeKpHeqce6MK
https://mkt.cip.org.pt/go/d869510e163f1f744738aa7077f3a61-c36-342fe641b3a08b7e1Fe1N9TeKpHeqce6MK
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/12/0006600069.pdf
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• Alteração dos estatutos do CAEF, bem como da estrutura da Associação com a eleição 

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

a ter como única tarefa a presidência da reunião anual do Council. Esta alteração estará 

concluída até ao final do ano de 2023. 

• Necessidade de criar um Grupo de Trabalho dedicado à área da Energia do qual fariam 

parte elementos técnicos altamente especializados neste tema. O objetivo será 

congregar os problemas dos vários países membros e delinear estratégias de 

comunicação com a Comissão Europeia de forma a defender os interesses comuns ao 

setor. Este Grupo também terá como objetivo propor estratégias de eficiência 

energética e descarbonização que deverão também ser apresentadas à CE. 

• 70º aniversário do CAEF - ações a desenvolver durante a GIFA 2023. 

 

 

CAEF - POSIÇÃO SOBRE ENERGIA, TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E 

DESCARBONIZAÇÃO 

 

No âmbito das ações a desenvolver relativas à sensibilização da Comissão Europeia 

relativamente a preços da energia, transição energética e descarbonização da indústria de 

fundição, o CAEF enviou, no passado dia 7 de dezembro, uma carta dirigida a Kerstin Jorna, 

Diretora Geral do Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME da CE. Nesta carta 

foram elencados os vários desafios com que o setor se depara bem como a importância crucial 

que este tem na economia global.  

LER MAIS 

 

NEPSI 

Realizou-se, no passado dia 22 de novembro, em Bruxelas, a conferência NEPSI IN ACTION: 

Preventing Respirable Crystalline Silica Dust at Work (Prevenção da Sílica Cristalina Respirável 

no Local de Trabalho), que encerrou o primeiro programa NEPSI e lançou o novo programa NEPSI 

IN ACTION. 

 

http://www.apf.com.pt/
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/12/221114-CAEF-CAEF-position-on-the-matters-of-energy-transition-and-decarbonization.pdf
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A conferência abriu com o discurso de boas-vindas de um representante da Comissão Europeia, 

no qual foi apresentado o principal motivo da criação, há cerca de 15 anos, do NEPSI: a segurança 

e a saúde dos trabalhadores. Foi ainda adiantado que o valor máximo de exposição do NEPSI 

será alterado, a pedido do Parlamento, o que, no entanto, será feito de acordo com estudos e 

ensaios. 

Seguiu-se uma breve apresentação por parte da presidência do NEPSI, na qual foi feito um 

balanço do primeiro programa, iniciado em 2007, e lançaram o novo programa “NEPSI IN 

ACTION”, iniciado em setembro de 2022, apresentando o seu roadmap e os seus objetivos. 

De seguida, foram apresentados os resultados do projeto NEPSI anterior. Entre eles, a visão geral 

do trabalho de comunicação para reformular o guia de boas práticas e o desenvolvimento do 

site com todas as novas ferramentas, em que o ponto principal desta reformulação foi a 

digitalização e a simplificação; as orientações do NEPSI para PME e as ferramentas de formação 

e, por fim, a apresentação do protocolo de medição de sílica cristalina respirável. 

Antes do almoço, ainda houve tempo para a apresentação dos resultados NEPSI 2022, 

reportados com o novo sistema online.  

 

 

Da parte da tarde, decorreram duas mesas redondas centradas nos dois principais objetivos do 

novo programa. A primeira mesa, focou-se nos desafios e necessidades das PME (inclui 

microempresas) quanto à prevenção da exposição à sílica cristalina respirável, onde foram 

analisados vários pontos de vista, entre eles o dos trabalhadores, o dos inspetores, o da saúde 

e o dos legisladores.  

http://www.apf.com.pt/
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Na segunda mesa debateu-se a atratividade dos setores NEPSI para os futuros novos 

trabalhadores, as necessidades de educação e formação da geração jovem, bem como a 

evolução e inovações dos trabalhos na Europa. Desta mesa conclui-se que os setores NEPSI 

precisam de sofrer uma transformação digital e social, sendo esta transformação focada na 

digitalização e na necessidade do envolvimento dos jovens. 

A conferência terminou com as notas finais por parte da presidência do NEPSI. 

 

SIMPLEX – AMBIENTE + SIMPLES 

Foi apresentado, no passado dia 7 de dezembro, o Programa Simplex, após o processo de 

consulta pública que durou quase dois meses. Este programa integra um conjunto de medidas 

para simplificar procedimentos e eliminar duplicações. 

O principal objetivo do Simplex é reduzir a burocracia para as empresas na área do ambiente, 

centrado em 3 áreas: desburocratizar para concentrar esforços na proteção do Ambiente; 

simplificar para promover a Economia Circular; simplificar em toda a Administração Pública. 

Na área da desburocratização para proteção do ambiente, surgiram várias medidas, entre elas: 

• Reduzir obrigatoriedade de efetuar Avaliações de Impacte Ambiental (AIA): 

o Caso 1: Eliminação da necessidade de realizar AIA; 

o Caso 2: Redução das situações em que é necessário analisar caso-a-caso para verificar 

se é necessário realizar uma AIA; 

o Caso 3: Redução de casos onde há AIA necessariamente obrigatória (mantendo-se a 

realização de análises caso-a-caso para verificar se é necessário realizar uma AIA). 

• Eliminação da duplicação de avaliações ambientais para parques ou polos de 

desenvolvimento industrial e plataformas logísticas. 

• Reduzir duplicações de procedimentos/autorizações/pareceres quando as questões já foram 

analisadas em AIA com base num projeto e aprovadas em declaração de impacte ambiental. 

• Eliminação da renovação da licença ambiental (LA): 

o Elimina-se a regra de necessidade de renovação da LA; 

o Mantém-se necessidade de alteração da LA quando existam alterações substanciais da 

instalação industrial, quando seja necessário atualizar a licença em função da evolução 

das melhores técnicas disponíveis e noutros casos previstos na lei em nome da 

proteção do ambiente. 

http://www.apf.com.pt/
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• Evitar duplicações de licenciamento de emissões: 

o Título de Emissões Para o Ar é dispensado para quem já tem ou poderá vir a ter licença 

ambiental. 

• Eliminação da participação de entidades e verificadores nos procedimentos ambientais: 

o Medidas: 

▪ Eliminação da participação de entidades acreditadas na obtenção de licença 

ambiental; 

▪ Esclarecimento de que a utilização de verificadores acreditado para o reporte 

de informações por operadores de instalações sujeitas ao regime de PCIP é 

facultativo. 

o A sua contratação deve ser facultativa e não obrigatória. 

• Criação do Reporte Ambiental Único. 

• Eliminação de licença para certas obras relacionadas com recursos hídricos. 

• Renovação automática da licença de recursos hídricos. 

Na área da economia circular, surgiram as seguintes medidas: 

• Simplificar procedimentos para reutilização de águas: 

o Deixa de ser necessária a licença de produção e a licença de utilização para 

aproveitamento de águas para reutilização em várias situações. 

• Eliminação de formalidades para utilização de resíduos na atividade industrial. 

O Programa Simplex entrar em vigor no dia 1 de março de 2023, excetuando medidas que 

dependem, por exemplo, de adaptação dos sistemas informáticos que entraram em vigor a 1 de 

janeiro de 2024.  

 

REUNIÃO CENAC 

Realizou-se, no passado dia 14 de dezembro, a reunião do Conselho Estratégico Nacional do 

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

• Novo diploma SUP - Atualização: foi publicado no passado dia 9 de dezembro, o Decreto-

Lei 83/2022, que vem completar a transposição da Diretiva SUP (Single Use Plastics – 

Plásticos de Utilização Única), que define os regimes de responsabilidade alargada do 

produtor de determinados produtos de plástico de utilização única.   

 

http://www.apf.com.pt/
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Surgiram várias dúvidas relativamente a este diploma que irão ser recolhidas e 

posteriormente enviadas, para esclarecimento, à APA. 

• Proposta de Regulamento Embalagens e Resíduos de Embalagens: encontra-se em 

consulta pública até dia 6 de fevereiro de 2023. Esta proposta apresenta novas metas 

muito exigentes não só em termos de valores, como também a nível de calendarização. 

• SIMPLEX – Ambiente + Simples: apresentação e discussão do Programa Simplex, pelo 

Presidente do Grupo de Trabalho para a Reforma dos Licenciamentos. 

 

REUNIÃO CENE 

Realizou-se no passado dia 13 de dezembro, a 95ª reunião do Conselho Estratégico Nacional de 

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

• O Governo definiu novas metas, no Decreto-Lei n.º 84/2022 de 9 de dezembro, para a 

incorporação de renováveis no consumo final bruto de energia. De acordo com o Decreto-

Lei este valor não terá influência de forma direta na indústria, uma vez que estas metas 

terão um forte impacto nos transportes. 

• Preços de energia e mecanismo ibérico: ponto de situação da aplicação do Decreto-Lei n.º 

33/2022, de 14 de maio, que estabelece um mecanismo excecional e temporário de ajuste 

dos custos de produção de energia elétrica no âmbito do Mercado Ibérico de Eletricidade: 

o As tarifas de eletricidade para 2023 foram publicadas pela ERSE no dia 15 de 

dezembro. 

o O apoio global, para o gás, será no valor de 1.000 M€ para 2023, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 84-D/2022, de 9 de dezembro, que aprova a criação do regime 

transitório de estabilização de preços do gás por pessoas coletivas com consumos 

superiores a 10.000 m3.  

• A interligação elétrica Espanha / França: 

o A interligação elétrica entre Espanha e França pelo Golfo da Biscaia irá custar 50% mais 

face ao seu custo anteriormente previsto. A nova ligação gás Espanha/França será 

exclusiva para hidrogénio verde. 

Comunicado ERSE Tarifas 

Tarifas e preços para a energia elétrica 2023 

http://www.apf.com.pt/
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/12/1-comunicado_tarifas-ee-2023-decisao.pdf
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/12/3-tarifas-e-precos-2023.pdf


[Escreva aqui]  

 

 

 

 

 

 

© 2022 APF – Associação Portuguesa de Fundição                       www.apf.com.pt          8 

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

Boletim Informativo nº 11 
 

 
FORÚM RESÍDUOS  
 

Nos dias 17 e 18 de novembro, realizou-se o 16º Fórum Resíduos. Durante os dois dias do evento 

foram debatidos os novos desafios do setor dos quais se destacam os seguintes temas: 

• Prioridades estratégicas do Governo para o setor dos resíduos  

• PERSU 2030: Investimentos no terreno 

• Valorização energética: novas tecnologias 

• Novo paradigma da gestão de fluxos específicos 

• Desafios da gestão de resíduos não urbanos 

o Fim do estatuto de resíduo: requisitos e procedimentos instrutórios 

necessários. 

Durante este fórum foi mencionado como desafio relevante o esgotamento dos terrenos 

existentes para resíduos industriais não perigosos e a dificuldade em gerir a capacidade já 

licenciada. 

  

 

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 2022, fornecidos 

pelo CAEF. 

Ler mais 

 

PREÇOS DE MATÉRIAS-PRIMAS - METALSHUB 

Evolução dos preços das principais ferroligas (ver newsletter da Metalshub). 

Ler mais 

 

 

http://www.apf.com.pt/
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/12/Precos-MP_para-BI-dezembro.docx
https://mailchi.mp/metals-hub.com/metalshub-december-newsletter2112220-1706376?e=e7e0f76c6d
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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 2022) e a 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 29 a 31 de março de 

2023, em Bolonha, Itália.  

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

 

 

Feira para a tecnologia industrial - Decorre de 17 a 21 de abril de 2023, 

em Hannover, Alemanha.  

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

 

http://www.apf.com.pt/
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/12/FISI-–-European-Foundry-Industry-Sentiment-Indicator-November-2022.pdf
https://apf.com.pt/wp-content/uploads/2022/12/FISI-–-European-Foundry-Industry-Sentiment-Indicator-November-2022.pdf
https://global-industrie.com/en/home
https://www.metef.com/en/
https://www.hannovermesse.de/en/
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 EMAF: Feira Internacional de Máquinas, Equipamentos e Serviços para a 

Indústria – Decorre de 31 de maio a 3 de junho de 2023, na Exponor, no 

Porto.  

Mais informações: https://emaf.exponor.pt/   

  

 

 

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://emaf.exponor.pt/
https://www.gifa.com/
https://www.metec-tradefair.com/
https://www.newcast.com/

