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Realizou-se no passado dia 17 de maio a Conferência Final do Projeto “Qualificação e 

Renovação: A Fundição Portuguesa na UE. Integrada no XVIII Congresso Nacional de 

Fundição, pretendeu apresentar as principais conclusões e resultados do Projeto, 

nomeadamente os estudos e atividades já desenvolvidas, assim como divulgar e 

apresentar o Estudo do Estado da Arte e Planeamento Estratégico do Setor. 

 

A Conferência contou com a intervenção da Dra. Ana Paula Mesquita e do Professor 

Alberto Castro. Inicialmente, a Dra. Ana Paula Mesquita fez o levantamento das 

iniciativas levadas a cabo no Projeto, assim como dos seus resultados, nomeadamente 

as conclusões dos diversos estudos e atividades/workshops realizados ao longo dos 24 

meses de Projeto. Adicionalmente, foi enaltecida a forte capacidade de mobilização da 

APF, que vê os seus associados reconhecerem-lhe importância na definição de 

estratégias e do melhor posicionamento a adotar pelas empresas nacionais. Na verdade, 

este carácter agregador é um fator a ter em conta na necessidade do setor em juntar 

esforços de forma a preparar-se para os desafios futuros. 

 

Com o intuito de complementar e finalizar esta intervenção, o Professor Alberto Castro 

apresentou em primeira mão as linhas gerais do Plano Estratégico do Setor de Fundição, 

sendo este um dos mais relevantes resultados deste Projeto, que se antevê de extrema 

utilidade para as empresas do setor. 

Este Estudo, tal como referido pelo Professor Alberto Castro faculta uma análise 

pormenorizada e atual do setor, contemplando também a definição de uma forte 

estratégia de modernização que visa responder às debilidades encontradas ao nível da 

competitividade, melhorando neste sentido a gestão estratégica e as capacidades de 

inovação. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para mais informação sobre o 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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