
 

 

 

NEWSLETTER #6 
 

Projeto “Qualificação e Renovação: A Fundição Portuguesa na EU” 

Conferência Final 
 

17 de maio de 2018 
Centro de Congressos da Alfândega do Porto 

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

Associação Portuguesa de Fundição, será realizada a Conferência Final do Projeto, que servirá para 

apresentar as principais conclusões e resultados do Projeto, nomeadamente dos estudos e 

atividades já desenvolvidas, assim como para divulgar e apresentar o Estudo do Estado da Arte e 

Planeamento Estratégico do Setor. 

A Conferência contará com duas intervenções, nomeadamente: 

 

 

Ana Paula Mesquita  
Magellan 

Apresentação dos principais resultados do projeto 

 
 

Alberto Castro  
 Universidade Católica Portuguesa 

Plano Estratégico para a Indústria Portuguesa de 
Fundição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será 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. Estas que são as grandes motivações do 

Projeto, atuando sempre numa lógica de potenciação das empresas, nomeadamente das 

oportunidades que por estas poderão ser aproveitadas. 

 

 

 



 

 

 

A APF, no desenvolvimento do Projeto, teve como grande objetivo 

dotar as empresas do setor de Fundição de conhecimentos 

fundamentais à sua competitividade, de forma a reunir todas as 

ferramentas necessárias para que os resultados tenham um impacto 

positivo na competitividade das empresas do setor.  

 

A competitividade mundial aumentou, obrigando as empresas a um contínuo aperfeiçoamento dos 

seus processos, produtos e serviços, de forma a oferecer uma qualidade alta de baixo custo e 

assumir uma posição de liderança no mercado onde atua. Na maioria das vezes o aprimoramento 

exigido, sobretudo pelos clientes dos processos, produtos e serviços, ultrapassa a capacidade das 

pessoas envolvidas, por estarem presas aos seus próprios paradigmas. 

 

Pela sua natureza, o setor ocupa uma posição central no crescimento económico das economias 

modernas, dado o seu papel no desenvolvimento e difusão de novas tecnologias. Adicionalmente, o 

mercado mundial ligado às atividades nucleares do setor é enorme, sendo fortemente polarizado 

pela procura de bens duradouros (nomeadamente automóveis) e de bens de capital. A inovação 

assume, portanto, uma grande importância no setor e dada a natureza dos seus produtos (bens de 

capital e bens duradouros), sendo, portanto, o setor muito sensível ao constante desenvolvimento 

da economia mundial, exibindo comportamentos pró cíclicos bastante marcados face à evolução da 

produção agregada dos países.  

Por estas – e outras - razões entendeu-se ser imperativo realizar uma análise do setor, sob a forma 

de um diagnóstico inicial no sentido de se compreender qual a sua situação atual. 

 

O Estudo do Estado de Arte e Planeamento Estratégico do Setor enquadra-se no objetivo 

supramencionado, e desde a idealização do Projeto foi entendido como uma potencial contribuição 

de relevo na procura pela identificação dos aportes significativos da construção da teoria e prática 

pedagógica, na designação das restrições sobre o campo em que se move a pesquisa, as suas 



 

 

lacunas de disseminação, e na identificação de experiências inovadoras que apontem alternativas 

de solução para os problemas da prática e reconhecimento das contribuições da pesquisa na 

constituição de propostas na área focalizada. Assim, dentro deste mesmo estudo irá existir uma 

parte mais detalhada quanto à solução das debilidades que se encontram atualmente no setor, 

identificadas no estado da arte. Esta melhoria de gestão estratégica pretendida apenas será 

possível através de um planeamento estratégico aprofundado. 

 

 
 

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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