
 

 

NEWSLETTER #1 
 
Projeto “Qualificação e Renovação: A Fundição Portuguesa na UE” 
 
 
O evento de lançamento do projeto da APF – Associação Portuguesa de Fundição, financiado ao 
abrigo do COMPETE 2020 - Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, teve lugar 
a 3 de novembro na Universidade Católica do Porto. 
 
A APF pretende contribuir para a capacitação do setor de fundição, enfrentando os desafios vigentes, 
aumentando, por essa via, a sua competitividade, exercendo um papel ativo junto dos organismos 
legisladores e aproveitando os fundos europeus disponíveis para as empresas do setor, potenciando, 
por essa via, alianças com parceiros europeus, que incentivem a prossecução de projetos inovadores 
e permitam eliminar dependências relativamente à procura do mercado interno.  
 
É, por isso, objetivo deste projeto fomentar e reforçar o conhecimento da APF e das PME do setor 
nos seguintes domínios: 
 
- Impacto das políticas e legislação relevante  
- Programas de Financiamento Europeus  
 
 

Com este fim estiveram presentes na sessão, a 
primeira de quatro eventos previstos, 
convidados internacionais que, abordando 
estas temáticas, deram a conhecer os mais 
recentes desenvolvimentos nestes domínios, 
tendo ainda sido apresentadas as demais 
atividades previstas, bem como a sua 
calendarização. 
 
 

Para o efeito a sessão contou com as seguintes participações e apresentações: 
 
Filipe Villas-Boas - APF 
Abertura da sessão e apresentação do projeto “Qualificação e Renovação: A Fundição Portuguesa na UE” 
 
Ana Paula Mesquita - Magellan 
Projeto “Qualificação e Renovação: A Fundição Portuguesa na UE”: A importância de estar em Bruxelas 
 
Guy Thiran - Director-General of Eurometaux 
UE legislation and its impact on metal based industries 
 
Rosalia Delgado - General Manager, EIT RawMaterials CLC West 
Raw Materials in the EU – innovation opportunities 



 

 

 
 
No final do encontro foi promovido um 
debate entre a audiência e os convidados que 
reforçou a necessidade de informar o setor, 
bem como o interesse pelas matérias 
abordadas. 
 
 
 
 
 
 
Para mais informação sobre este projeto e obtenção das apresentações, contacte: 
antonio.aguiar@apf.com.pt ou Tel.: +351 22 6090675. 
 
Muito em breve será lançado o website alusivo a este projeto, onde poderá encontrar informação 
sobre os demais eventos previstos, estudos a realizar e ainda informação sobre oportunidades de 
financiamento e iniciativas de especial interesse para o setor de fundição. 
 
Fique atento às próximas newsletters, contamos com a sua participação!  
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