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No âmbito do Projeto “Qualificação e Renovação: a Fundição portuguesa na UE”, da APF – 

Associação Portuguesa de Fundição, foi realizado, o primeiro workshop do projeto que serviu não 

só para apresentar as principais conclusões do Estudo desenvolvido no âmbito do Projeto, mas 

também para divulgar - através de intervenientes de referência nas áreas de financiamento 

nacional e europeu – o universo de oportunidades que estão ou estarão ao dispor dos players do 

setor de Fundição.  

 

Foi assim possível realizar uma importante reflexão sobre o posicionamento do setor – que tem 

já bem presente a constante necessidade de adaptação, consoante as mudanças tanto a nível 

legislativo como a nível de posicionamento no mercado. 

 
 

Depois de um momento 

inicial de reencontro e 

convívio entre os 

participantes, o Eng.º Filipe 

Villas-Boas procedeu à 

abertura da sessão, dando 

conta da sua experiência 

pessoal no âmbito do acesso 

ao financiamento e 

realçando a íntima relação 

entre o setor de Fundição e a 

necessidade de investimento 

em inovação produtiva.  

 

Ficou clara a aposta que tem de ser feita de modo a incentivar as empresas a recorrer a este tipo de 

financiamento que fornece inúmeras vantagens e oportunidades. O evento serviu assim não só 

para legitimar e justificar esta posição – tendo em conta as inúmeras oportunidades divulgadas – 

mas também como um passo importante na sensibilização que tem de ser feita com o tecido 

empresarial do setor de Fundição. 



 

 

 

A primeira apresentação, levada a cabo pela Dr.ª Joana Dias em 

representação da Magellan, dedicou-se ao financiamento europeu e 

abordou as diversas iniciativas com especial interesse para o setor de 

Fundição, nomeadamente, o programa LIFE, COSME e instrumentos 

financeiros, no seguimento do Estudo feito para o setor. Sem descurar a 

importância de referir oportunidades concretas para os participantes, esta apresentação pretendeu 

servir de alerta para a transversalidade e multiplicidade de oportunidades para este setor.  

 
De seguida, a HOP Consulting, representada pela Dr.ª Joana Rodrigues, 

apresentou, de forma exaustiva e detalhada, as oportunidades existentes 

no âmbito nacional, nomeadamente do Portugal 2020, traçando de uma 

forma clara e inequívoca a diferença entre este Acordo de Parceria entre 

Portugal e a Comissão e os Programas diretamente geridos pela 

Comissão. Foram explicadas não só as principais e mais relevantes 

mudanças na análise de candidaturas, mas sobretudo os pormenores que as empresas deverão ter 

em conta de modo a não serem surpreendidas a longo prazo.  

 
Por último, o Gabinete de Promoção do Programa-Quadro de I&DT 

(GPPQ), representado pela Dr.ª Marta Candeias, apresentou o 

Programa Horizonte 2020. Tendo em conta a divulgação de novo 

Programa de Trabalhos no passado dia 27 de outubro, a apresentação 

ganhou ainda mais relevância, visto que foram analisadas as novidades 

e fatores a ter em conta, sem nunca esquecer quais as calls concretas que interessam ao setor, 

tendo sido selecionados e apresentados quais os temas/tópicos a ter em atenção para os próximos 

anos, de modo a permitir que as empresas comecem a trabalhar numa lógica de antecipação.  

 

Abriu-se por fim a sessão ao debate, no qual foram colocadas as mais variadas perguntas referentes 

aos mais diversos temas que importam ao setor, o que resultou numa interessante troca de 

experiências e conselhos, levando a que se proporcionasse um relevante momento de 

aprendizagem a todos os intervenientes. 

 
 

Para mais informação sobre este projeto contacte: 
duarte.santos@apf.com.pt 

Tel.: +351 22 6090675. 
 

Fique atento às próximas newsletters e boletins informativos, contamos com a sua 
participação! 
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